
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

BU.III.271.2.2020                                                      
Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

położonych na terenie Gminy Turawa 

S t r o n a  | 1 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH 

NA TERENIE GMINY TURAWA 
 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE USŁUGI: 

 

1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, w tym: 

1) odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz 

stanowiących pozostałości z selektywnego zbierania odpadów; 

2) odbieranie odpadów zgromadzonych w sposób selektywny: 

a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury; 

b) szkło, opakowania ze szkła; 

c) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych; 

d) opakowania wielomateriałowe; 

e) metal, opakowania z metali; 

3) odbieranie bioodpadów; 

4) odbieranie odpadów wielkogabarytowych; 

5) odbieranie zużytych opon; 

6) odbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

7) odbieranie przeterminowanych leków oraz odpadów niekwalifikujących się do 

odpadów medycznych, powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł oraz szczypawek. 

 

2. Wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych w pojemniki oznakowane 

kolorami: czarnym, żółtym, zielonym, brązowym oraz w worki koloru niebieskiego w 

ilości zgodnej z danymi przekazanymi przez Zamawiającego oraz pojemności zgodnej z 

Regulaminem utrzymania czystości  i porządku  na terenie Gminy Turawa. Wykonawca 

utrzymuje pojemniki w odpowiednim stanie technicznym. Zamawiający dopuszcza 
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możliwość wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki o klapach 

odpowiadających kolorystyce poszczególnych frakcji odpadów komunalnych przy 

zachowaniu jednolitej kolorystyki pozostałych części pojemników z równoczesnym 

odpowiednim ich oznakowaniem.  

 

3. Wyposażenie wszystkich nieruchomości w pojemniki oraz worki ma nastąpić w 

terminie 14 dni od momentu przekazania przez Zamawiającego wykazu punktów 

adresowych z informacją o ilości pojemników i worków przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych. 

 
4. Zamawiający w okresie przejściowym t.j. maksymalnie przez 2 tygodnie, licząc od 

dnia podpisania Umowy, dopuszcza możliwość wyposażenia przez Wykonawcę 
nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w worki na segregację, zgodnie z zasadami 
wynikającymi z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa.  

 

 

II. WYKONAWCA BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO: 
 

1. Zorganizowania odbioru w ramach tzw. „wystawki” w terminie: 1 raz w roku 2020 i 1 

raz w roku 2021 w okresie wiosennym odpadów następujących frakcji: 

1) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

2) zużytych opon, 

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

 

2. Zleceniodawca, przewiduje w okresie obowiązywania umowy budowę i oddanie do 

użytku stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

 

3. Z datą oddania do użytkowania stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych wystawki gabarytów zostaną przekształcone bądź zlikwidowane. 
 

4. Zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych musi być zgodne z hierarchią 

postępowania z odpadami określoną w art. 4 ust. 1 Dyrektywy Ramowej UE w 

sprawie odpadów 2008/98/WE. Odbiór i zagospodarowanie odpadów winno odbywać 

się zgodnie z wytycznymi Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na 

lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028. 

1) Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań, o których mowa w art. 3c, 

ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych od właścicieli 

nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku 

lub unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa 

w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

3) Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie instalacje, do których będzie       

przekazywał przedmiotowe odpady. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odebranych odpadów 

zgodnie z wszelkimi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 
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5. Sposób zbierania poszczególnych frakcji odpadów wskazanych w pkt. 2 i 3 musi być 

zgodny z przepisami Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr IX/37/19 

Rady Gminy Turawa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Turawa oraz Uchwałą Nr X/46/19 Rady Gminy Turawa z 

dnia 1 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/37/19 Rady Gminy Turawa z 

dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Turawa. 

 

6. Realizacja przedmiotu zamówienia ma się odbywać w sposób zapewniający osiągnięcie 

odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami: 

 

1) Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), 

2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 701 z późn. 

zm.),  

3) Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 z 

uwzględnieniem lat 2023-2028. 

 

10. Obowiązkiem Wykonawcy będzie: 

 

1) Przekazanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych 

do składowania do właściwej regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych. Zagospodarowanie odebranych, niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia 

zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, oraz przedstawienie Zamawiającemu 

jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. 

karty przekazania odpadów oraz raportu miesięcznego. 

2) Instalacja do której skierowane zostaną odpady, musi zapewnić najwyższy poziom  

ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania. 

3) Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze 

zmieszanymi odpadami komunalnymi oraz mieszania ze sobą poszczególnych 

frakcji odpadów selektywnie zebranych przez właścicieli nieruchomości. 

4) Zakazuje się mieszania odpadów zebranych na terenie Gminy Turawa z 

odpadami zebranymi w innych gminach. 

5) Zakazuje się mieszania odpadów odebranych z terenów zamieszkałych Gminy 

Turawa objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi z 

odpadami odebranymi z terenów niezamieszkałych, od osób fizycznych i 

przedsiębiorców posiadających umowy cywilno-prawne na odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

6) Przekazanie odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z 

hierarchią postępowania z odpadami o której mowa w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 
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r. o odpadach (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.),  oraz przedstawienie 

Zamawiającemu (raz w miesiącu) dowodów potwierdzających wykonanie tych 

czynności, tj. karty przekazania odpadów oraz raportu miesięcznego. 

7) Zagospodarowanie odebranych bioodpadów poprzez przekazanie ich do odzysku 

zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu 

jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty 

przekazania odpadów. 

8) Zagospodarowanie odebranych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, 

zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego poprzez przekazanie ich do 

odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz 

przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych 

czynności, tj. karty przekazania odpadów, po przeprowadzonej zbiórce w postaci 

„wystawki”. 

9) Prowadzenie kart ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10) Wykonawca jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ewidencji ilościowej i 

jakościowej zgodnie z katalogiem odpadów poprzez zważenie odpadów na 

legalizowanej wadze i odnotowanie jej w ewidencji. 

11) Ewidencję należy prowadzić z zastosowaniem kart przekazania odpadów 

sporządzonych zgodnie z art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o 

odpadach (Dz. U. z 2019, poz. 71 z późniejszymi zmianami). 

 

 

 

 

III. ODBIERANIE ODPADÓW Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ: 

 

Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany:  pojemnikowy oraz 

workowy zbiórki odpadów komunalnych: 

 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  oraz stanowiące pozostałości z 

selektywnego zbierania odpadów: 

1) niesegregowane odpady komunalne odbierane będą z pojemników oznakowanych 

kolorem czarnym (antracytowym) o pojemności 120 l lub 240 l, 

2) częstotliwości wywozu: w cyklu dwutygodniowym, wg harmonogramu 

uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym.  

 

2. Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane): Odbiór selektywnie 

zebranych odpadów na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w 

systemie pojemnikowym oraz workowym: 

1) Wprowadza się następujące rodzaje pojemników / worków: 

a) pojemniki oznakowane kolorem żółtym z napisem „metale i tworzywa 

sztuczne” z przeznaczeniem na odpady z metali, w tym odpady 

opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady 

opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe; 
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b) pojemniki oznakowane kolorem zielonym z napisem „szkło”  
z przeznaczeniem na odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze 

szkła kolorowego i bezbarwnego; 

c) worek niebieski z napisem „papier” przeznaczeniem na odpady  

z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 

opakowaniowe z tektury. 

2) Częstotliwość wywozu: 
a) pojemnik oznaczony kolorem żółtym 240 l. – w cyklu 

dwutygodniowym, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z 

Zamawiającym, 

b) pojemnik oznakowany kolorem zielonym 120 l. – w cyklu 

dwumiesięcznym, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z 

Zamawiającym. 

c) worek niebieski 120 l. - w cyklu 1 odbiór co trzy miesiące. 

 

3) Pojemniki oraz worki do odbioru odpadów gromadzonych selektywnie dla 

mieszkańców przystępujących do zbiórki zapewnia Wykonawca.  

4) Kolorystyka i pojemność:  
a) pojemnik oznaczony kolorem żółtym - 240 l 

b) pojemnik oznaczony kolorem zielonym - 120 l. 

c) worek niebieski - 120 l. 

5) Worki niebieskie z przeznaczeniem na papier i tekturę Wykonawca 

bezpłatnie dostarczy mieszkańcom raz w roku w pierwszym miesiącu 

obowiązywania umowy z odpowiednim wyprzedzeniem w ilości 8 szt. na 

nieruchomość.  

 

 

3.   Bioodpady: 

Odbiór bioodpadów, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji na 

terenie zabudowy jednorodzinnej dla mieszkańców deklarujących selektywne 

gromadzenie odpadów ulegających biodegradacji w pojemnikach, przy braku 

przydomowego kompostownika będzie się odbywać w systemie pojemnikowym.  

Pojemniki do odbioru odpadów ulegających biodegradacji dla mieszkańców 

przystępujących do zbiórki zapewnia Wykonawca. 

Kolorystyka i pojemność: pojemnik oznaczony kolorem brązowym z napisem „BIO” 

z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów – 120 l.  

Częstotliwość wywozu: jeden raz w miesiącu wg harmonogramu uzgodnionego 

przez Wykonawcę z Zamawiającym. 

W sezonie wiosenno-letnim częstotliwość może ulec zwiększeniu, jednak nie więcej 

niż dwa razy w miesiącu. Okres wiosenno-letni obejmuje: od 1 kwietnia do 30 

września.  

 

4. Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony i zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny: 
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Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon i zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie bezpośrednio sprzed posesji 

właścicieli nieruchomości. 

Częstotliwość odbioru – raz w roku – wiosną, wg harmonogramu uzgodnionego 

przez Wykonawcę z Zamawiającym.  

 

 

IV. ODBIERANIE ODPADÓW Z ZABUDOWY WIELORODZINNEJ: 

 

Na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywać będzie system pojemnikowy zbiórki odpadów 

komunalnych: 

 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) 

1) niesegregowane odpady komunalne odbierane będą z pojemników  o pojemności 

1100 l, 

2) częstotliwości wywozu: w cyklu dwutygodniowym, wg harmonogramu 

uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym.  

 

2. Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane): 

odbiór selektywnie zebranych odpadów na terenie zabudowy wielorodzinnej będzie 

się odbywać w systemie pojemnikowym.  

 

1) Wprowadza się trzy rodzaje pojemników: 
a) pojemnik oznaczony kolorem żółtym i napisem „metale i tworzywa 

sztuczne” – z przeznaczeniem na odpady z metali, w tym odpady 

opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady 

opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe; 

b) pojemnik oznaczony kolorem niebieskim i napisem „papier”- z 

przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady 

opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; 

c) pojemnik oznaczony kolorem zielonym i napisem „szkło” - z  

przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze 

szkła kolorowego i bezbarwnego. 

2) Częstotliwość wywozu: w cyklu dwutygodniowym - wg harmonogramu 

uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. 

3) Pojemniki do odbioru odpadów gromadzonych selektywnie zapewnia 

Wykonawca. 

4) Kolorystyka i pojemność:  
a) pojemnik oznaczony kolorem żółtym - 1100 l, 

b) pojemnik oznaczony kolorem zielonym - 1100 l, 

c) pojemnik oznaczony kolorem niebieskim – 1100 l. 

 

3. Bioodpady: 

Odbiór bioodpadów na terenie zabudowy wielorodzinnej dla mieszkańców, 

przystępujących do zbiórki (nie posiadających indywidualnych przydomowych 

kompostowników) będzie się odbywać w systemie pojemnikowym.  
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Pojemniki do odbioru odpadów ulegających biodegradacji dla mieszkańców 

przystępujących do zbiórki zapewnia Wykonawca. 

Kolorystyka i pojemność: pojemnik oznaczony kolorem brązowym z napisem „BIO” 

– 240 l.  Częstotliwość wywozu: cykl dwutygodniowy. 

 

4. Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony i zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny: 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego odbywać się będzie z miejsc wyznaczonych przez zarządców 

budynków (przy pojemnikach, altankach śmietnikowych, itp.)  

Częstotliwość odbioru – dwa razy w roku (w cyklu wiosna i jesień), wg 

harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym.  

 

 

V. POJEMNIKI I WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH: 
 

1. W okresie obowiązywania umowy wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć 

mieszkańcom nieodpłatnie pojemniki oraz worki w ilości wynikającej z niniejszego 

opisu zamówienia oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Turawa: 

 

1) pojemnik o pojemności 120 l z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne w 

zabudowie jednorodzinnej, 

2) pojemnik o pojemności 1100 l z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne  

w zabudowie wielorodzinnej  – (około 40 sztuk), 

3) pojemnik o pojemności 240 l z przeznaczeniem na odpady z metali, w tym odpady 

opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady 

opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe, 

4) worki o pojemności 120 l z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, 

odpady opakowaniowe z papieru i tektury i odpady opakowaniowe z tektury, 

5) pojemnik o pojemności 120 l z przeznaczeniem na segregację odpadów: z  

przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła 

kolorowego i bezbarwnego w zabudowie jednorodzinnej, 

6) pojemnik o pojemności 120 l z przeznaczeniem na segregację odpadów ulegających 

biodegradacji w zabudowie jednorodzinnej, 

7) pojemnik o pojemności 1100 l z przeznaczeniem na segregację odpadów: z 

przeznaczeniem na odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady 

z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe – (około 40 sztuk), 

8) pojemnik o pojemności 1100 l z przeznaczeniem na segregację odpadów: z 

przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z 

papieru i odpady opakowaniowe z tektury w zabudowie wielorodzinnej – (około 40 

sztuk), 
9) pojemnik o pojemności 1100 l z przeznaczeniem na segregację odpadów: szkło 

białe i kolorowe, opakowania ze szkła białego i kolorowego w zabudowie 
wielorodzinnej – (około 40 sztuk), 
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10) pojemnik o pojemności 240 l z przeznaczeniem na segregację odpadów ulegających 
biodegradacji w zabudowie wielorodzinnej – (około 100 sztuk), 
 

2. Zamawiający zastrzega, że dostarczone pojemniki winne być sprawne technicznie,  

czyste, oznakowane odpowiednim kolorem i opisane w odpowiedni sposób. 

 

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy 

wykaz nieruchomości, które należy wyposażyć w pojemniki oraz worki.  

 

4. Pojemniki oraz worki powinny posiadać informację w formie kolorystycznej o 

przeznaczeniu i sposobie użytkowania w zależności od frakcji gromadzonych 

odpadów. 

 

5. Dostarczone przez Wykonawcę pojemniki winny być wyposażone w naklejki z 

kodami kreskowymi umożliwiającymi identyfikację właścicieli nieruchomości.  

 

6. W przypadku zabudowy wielorodzinnej Wykonawca dostosuje ilość pojemników do 

ilości osób zamieszkujących zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego 

danymi.  

 

7. Zamawiający zastrzega sobie, że podane ilości pojemników oraz worków są danymi 

szacunkowymi, które mogą ulec zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu w zależności 

od rzeczywistych potrzeb. 

 

8. Wykonawca na potwierdzenie, że dostarczył pojemniki zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu raport z wykonanej czynności opatrzony datą przekazania oraz 

podpisem właściciela bądź jego przedstawiciela. 
 

 
 
 
VI. DODATKOWE ODBIORY ODPADÓW:  
 

Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia 6 wskazanych przez Zamawiającego 
punktów (apteki i punkty apteczne) w pojemniki oznakowane kolorem czerwonym o 
pojemności 120 l. do gromadzenia przeterminowanych leków oraz odpadów 
niekwalifikujących się do odpadów medycznych, powstałych w gospodarstwach 
domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i 
prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł oraz 
strzykawek oraz odbioru w cyklu 1 raz na 3 miesiące przedmiotowych odpadów. 
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VII. RODZAJE, FORMA I MIEJSCA ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH: 

 
 

Tabela nr 1 Rodzaje, forma i miejsca odbioru odpadów komunalnych: 

Lp. Rodzaj odpadu Pojemnik / worek Miejsce odbioru 
1. Papier worek niebieski 120l. teren nieruchomości 
2. Tworzywa sztuczne 

pojemnik żółty 240l. teren nieruchomości 3. Metal 
4. Opakowania wielomateriałowe 
5. Szkło pojemnik zielony 120l. teren nieruchomości 
6. Bioodpady pojemnik brązowy 120l. teren nieruchomości 
7. 

Odpady zmieszane 
pojemnik czarny 120l. 
lub 240l. 

teren nieruchomości 

8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wystawka jeden raz w 
roku 

teren nieruchomości 
9. Odpady wielkogabarytowe 
10. Przeterminowane leki pojemnik czerwony 120l. 6 wskazanych aptek 

 

 

VIII. DANE CHARAKTERYZUJĄCE ZAMÓWIENIE: 

 

1. Charakterystyka Gminy Turawa 
 

 Powierzchnia Gminy Turawa wynosi 171 km². Gmina Turawa jest gminą wiejską, w skład 

której wchodzi 11 sołectw: Bierdzany, Kadłub Turawski, Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Ligota 

Turawska, Osowiec, Rzędów, Turawa, Węgry, Zakrzów Turawski, Zawada oraz Osiedle 

Zawada. 
 

 Zamawiający informuje, że na dzień 31.01.2020 r. – 3166 właścicieli nieruchomości (2906 - 

zabudowy jednorodzinnej) złożyło deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi do zorganizowanego systemu odbierania odpadów komunalnych przez Gminę 

Turawa. 

 
 Na podstawie złożonych w/w deklaracji na dzień 31.01.2020 r., szacuje się, że około 7 453 
osoby mieszkają w zabudowie jednorodzinnej i około 515 osób w zabudowie wielorodzinnej.  

 

Około 75 nieruchomości nie segreguje odpadów komunalnych – łącznie około 142 osoby. 

Na dzień 31 styczna 2020 r. 7826 osób deklaruje selektywny sposób gromadzenia 

odpadów komunalnych, z czego 4854 osób kompostuje odpady biodegradowalne we 

własnym zakresie - w przydomowych kompostownikach, natomiast 2972 osoby korzystają z 

brązowego pojemnika z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji. 

W dniu 31 styczna 2020 r. z  brązowych pojemników korzystało około 866 

nieruchomości.  
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Zabudowa wielolokalowa w miejscowości Osowiec objęta została deklaracją zbiorczą 

złożoną przez zarządcę nieruchomością wspólną – Spółdzielnię Mieszkaniową w Strzelcach 

Opolskich. Łącznie zadeklarowano około 515 mieszkańców zabudowy wielolokalowej w 

miejscowości Osowiec. 

Zabudowa wielolokalowa występuje również w miejscowości Bierdzany – około 46 

mieszkańców i w miejscowości Kotórz Mały – około 13 mieszkańców. 
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2. Zbiórka odpadów będzie miała miejsce bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie 

Gminy Turawa. 

 

Tabela nr 2 
 

Lp. Miejscowość 
Liczba 

złożonych 

deklaracji 

Liczba osób 

zadeklarowanych 

(łącznie) 

Osób nie 

segreguje 

Nieruchomości 

przystępujących do 

segregacji 

Nieruchomości 

nie 

przystępujących 

do segregacji 

Deklaracji 

zerowych 

Obróbka BIO     

Pojemniki 

brązowe        

(ilość poj.) 

SEGREGACJA 

Liczba 

mieszkańców 

przystępujących do 

segregacji + 

kompostownik 

Liczba 

mieszkańców nie 

posiadających 

kompostowników 

(brązowe poj.) 

1 Bierdzany 215 619 0 194 0 21 26 508 111 

2 Kadłub Turawski 146 397 0 128 0 18 14 352 45 

3 Kotórz Mały 350 904 12 314 6 30 112 559 333 

4 Kotórz Wielki 115 302 4 103 4 8 33 195 103 

5 Ligota Turawska 183 497 7 164 4 15 14 450 40 

6 Osowiec  224 530 7 193 5 26 93 273 250 

7 Osowiec – (bloki) 260 515 17 250 10 0 - 0 498 

8 Rzędów 117 272 5 109 2 6 37 181 86 

9 Turawa 501 1061 27 436 20 45 172 619 415 

10 Węgry 318 891 13 278 5 35 120 484 394 

11 Zakrzów Turawski 165 453 6 143 6 16 19 385 62 

12 Zawada 442 1233 16 400 12 30 149 769 448 

13 Osiedle Zawada 130 294 28 113 11 6 77 79 187 

RAZEM: 3166 7968 142 2825 85 256 866 4854 2972 

Zabudowa jednorodzinna 2906   2575 75   4854 2474 

          7826 
Źródło danych:  

Opracowanie własne - Urząd Gminy Turawa - Informacje sporządzone na podstawie Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Stan na dzień 31 stycznia 2020r. 
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Tabela nr 3 

 

Zestawienie deklaracji (stan na dzień 31 stycznia 2020 r.) – dotyczy ilości osób na 

nieruchomości z wyłączeniem zabudowy wielolokalowej w miejscowościach:  Osowiec, 

Bierdzany i Kotórz Mały. 

 

Lp. Deklarowana liczba osób Liczba deklaracji 

1 Liczba osób: 0 256 

2 Liczba osób: 1 592 

3 Liczba osób: 2 735 

4 Liczba osób: 3 482 

5 Liczba osób: 4 483 

6 Liczba osób: 5 221 

7 Liczba osób: 6 98 

8 Liczba osób: 7 23 

9 Liczba osób: 8 10 

10 Liczba osób: 9  0 

11 Liczba osób: 10 2 

12 Liczba osób: 13 1 

 

Uwaga: Ilości nieruchomości są orientacyjne. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany 

ilości punktów odbioru odpadów. Ich ilość w ciągu okresu realizacji zamówienia może 

wzrosnąć lub zmaleć i jest zależna od złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości. 

 

3. W terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy, Zamawiający dostarczy Wykonawcy 

szczegółowy wykaz adresów nieruchomości, objętych zamówieniem. 

 

4. Ilości odpadów odebranych od mieszkańców z terenu Gminy Turawa, na podstawie 

sprawozdań składanych zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach w latach 2018-2019 przedstawia Tabela Nr 4. 

 

5.Z tytułu różnic w ilości odebranych odpadów Wykonawcy nie będą przysługiwały 

jakiekolwiek roszczenia. 

 

Uwaga: Ilość wytwarzanych odpadów przedstawionych w Tabeli Nr 4, nie jest zależna od 

Zamawiającego. Rzeczywista ilość odpadów w trakcie realizacji zamówienia będzie uzależniona 

od ilości faktycznie wytworzonych odpadów przez mieszkańców Gminy Turawa. Podane ilości 

odpadów w Tabeli Nr 4 są danymi sprawozdawczymi i należy je traktować jako orientacyjne. 

Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nie osiągnięcie wskazanych ilości.  
 

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Gminy Turawa celem oszacowania 

na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskania wszelkich 

danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty. 
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Tabela Nr 4 – Zestawienie ilości odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców z terenu Gminy Turawa. 

 

 

 

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu 

Ilość zebranych odpadów (Mg) 

2018 r. 2019 r. 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 2117,47 2135,54 

2. Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 185,46 182,68 

3. Opakowania ze szkła 15 01 07 238,63 224,58 

4. Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 266,45 298,7 

5. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 08 339,8 383,58 

6. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 156,24 207,92 

7. 

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 

20 01 33 20 01 34 0 0,04 

8. Leki inne niż wymienione w 20 01 31 20 01 32 0 0,04 

9. 

Zużyte urządzenia elektryczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 20 01 36 0,1 1,04 

10. 

Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 17 08 01, 17 

09 02 i 17 09 03 17 09 04 38,78 55,78 

 
 

 Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań przedsiębiorców. 

 

Zestawienie dotyczy ilości odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców (wyłącznie z terenów zamieszkałych).
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IX. OBOWIĄZKI WYKONAWCY W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

 

1.  Sposób odbioru odpadów komunalnych  

 

1.1. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych w następujący 

sposób: 

1) w sposób ciągły, nie zakłócający spoczynku nocnego; 

2) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca 

powinien realizować w dni robocze od poniedziałku do soboty w godzinach 6
00

-

20
00

; 

3) w sposób sprawny, ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu drogowym, 

Wykonawca zobowiązany jest do dotarcia do każdej nieruchomości, położonej na 

terenie Gminy Turawa; 

4) w terminach wynikających z ustalonego harmonogramu odbioru; 

5) niezależnie od warunków atmosferycznych oraz kiedy dojazd do nieruchomości 

będzie utrudniony w takim sensie, że nieruchomości będą oddalone od głównej 

drogi dojazdowej lub będą występowały wąskie dojazdy; 

6) dokonywania odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach kiedy dojazd 

jest utrudniony z powodu remontów dróg, objazdów. W takich przypadkach 

Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji 

przedmiotu zamówienia; 

7) pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w 

sposób wykluczający mieszanie odpadów. 

8) Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy lub ponoszenia kosztów naprawy 

szkód wyrządzonych podczas lub w związku z wykonaniem usługi. Wykonawca 

będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za 

szkody na mieniu, powstałe podczas lub w związku z wykonaniem usługi. 

9) Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany uszkodzonych z jego winy 

pojemników na odpady w terminie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

10) Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia bieżącej kontroli 

poprawności segregacji odpadów na nieruchomościach zamieszkałych, 

których właściciele zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów 

komunalnych. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji odpadów 

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego przesłania informacji o 

powyższym drogą elektroniczną Zamawiającemu. 

 

1.2. Wykonawca musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w 

zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (t.j. z 2013 

r. D. U. poz. 122), a także wymagania nałożone przez Zamawiającego. 

 

1.3. Obowiązki Wykonawcy w zakresie używanych pojazdów do realizacji przedmiotu 

zamówienia: 
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1) zapewnienie przez cały czas trwania umowy dostatecznej ilości środków 

technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe jej wykonanie; 

2) załadunek jak i transport odebranych od mieszkańców odpadów ma się odbywać 

odpowiednim sprzętem, który musi być w dyspozycji Wykonawcy; 

3) wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady należy dostosować do 

parametrów ulic, tj. ich szerokości oraz gęstości zabudowy; 

4) użytkowane pojazdy spełniające wymagania normy  powinny być we właściwym 

stanie technicznym, oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający 

łatwą identyfikację przedsiębiorcy poprzez umieszczenie nazwy firmy, adresu, 

numeru telefonu przedsiębiorcy; 

5) w razie awarii pojazdu, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pojazdu 

zastępczego w dniu wykonywania usługi; 

6) konstrukcja pojazdu musi zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem 

przewożonych odpadów oraz minimalizować oddziaływanie czynników 

atmosferycznych na odpady, 

7) pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające 

sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, 

8) pojazdy powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się 

na zewnątrz odpadów oraz  wycieków podczas magazynowania, przeładunku oraz 

transportu. Przewożone odpady winny być zabezpieczone przed wysypywaniem 

na drogę; 

9) Wykonawca jest zobowiązany do zabrania odpadów leżących bezpośrednio w 

obrębie  pojemników, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej zabrania odpadów 

z altany śmietnikowej i jej otoczenia. Obowiązek ten dotyczy również 

pojemników na odpady segregowane; 

10) wyposażenie pojazdów w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie 

terenu po opróżnieniu pojemników, a szczególnie miejsc odbioru odpadów i 

miejsc wyładunku odpadów – otwarcia odwłoka zabudowy śmieciarki. 

 

1.4. Obowiązki Wykonawcy w zakresie wyposażenia pojazdów w systemy monitorujące: 

1) pojazdy powinny być wyposażone w system monitoringu bazujący na 

systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, 

przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach 

postoju; 

2) pojazdy powinny być wyposażone w system czujników zapisujących dane o 

miejscach wyładunku odpadów – umożliwiający weryfikację tych danych. 

 

1.5. Obowiązki Wykonawcy dotyczące bazy magazynowo-transportowej : 

1) Wykonawca musi posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną w 

odległości nie większej niż 70 km od granicy Gminy Turawa. 

2) Do terenu, na którym położona jest baza Wykonawca musi posiadać tytuł prawny. 

3) W zakresie bazy magazynowo-transportowej Wykonawca musi zapewnić: 

a) zabezpieczenie terenu bazy magazynowo-transportowej w sposób 

uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym, 

b) zabezpieczenie miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów przed emisją 

zanieczyszczeń do gruntu, 
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c) zabezpieczenie miejsc magazynowania selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz przed działaniem 

czynników atmosferycznych, 

d) wyposażenie terenu bazy w urządzenia lub systemy zapewniające 

zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, zgodnie  

z wymaganiami określonymi przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – 

Prawo wodne (t.j. D. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.), 

e) magazynowanie na terenie bazy transportowej urządzeń rezerwowych i 

urządzeń przeznaczonych do remontu takich jak kontenery, pojemniki i inne, z 

zachowaniem zasad wymaganych przepisami budowlanymi, sanitarnymi i 

ochrony środowiska itp.,  

4) Baza magazynowo-transportowa musi być wyposażona w: 

a) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, 

b) pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych 

osób, 

c) miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy 

odpadów komunalnych, 

d) legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie 

bazy następuje magazynowanie odpadów, 

e) punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia  

i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez 

uprawione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-

transportowej. 

5) Posiadać na terenie bazy magazynowo-transportowej urządzenia do selektywnego 

gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc 

przetwarzania, 

6) Część transportowa oraz część magazynowa bazy mogą znajdować się na 

oddzielnych terenach, przy jednoczesnym spełnieniu w/w warunków. 

 

1.6. Wykonawca musi zapewnić wykonanie zabiegów sanitarnych: 

1) zabezpieczyć pojazdy i urządzenia przed niekontrolowanym wydostawaniem się 

na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także 

transportu, 

2) myć i dezynfekować pojazdy i urządzenia z częstotliwością gwarantującą 

zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w 

okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

3) posiadać aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności mycia                            

i dezynfekcji pojazdów i urządzeń, 

4) opróżniać pojazdy z odpadów na koniec każdego dnia roboczego i parkować 

wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej. 

 

1.7. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytych 

opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które zostaną wystawione 

przez mieszkańców przed posesję lub w przypadku zabudowy wielorodzinnej przy 

altanach śmietnikowych, pojemnikach zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym 

harmonogramem, z uwzględnieniem: 
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a) zabezpieczenia przewożonych odpadów przed rozsypywaniem oraz w sposób 

gwarantujący bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

b) rozpoczęcia zbiórki sprzętu RTV i AGD w pierwszej kolejności w celu 

zapobieżenia jego demontażu i dodatkowego zanieczyszczenia. 

 

2. Częstotliwość odbioru. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych. 

 

2.1. Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił odbiór odpadów z częstotliwości określoną                  

w  Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa. 

2.2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania harmonogramów odbioru odpadów,                 

z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów odpadów oraz wymagań określonych  

w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa, w 

szczególności biorąc pod uwagę iż odbiór odpadów nie może odbywać się w dni 

dodatkowo wolne od pracy oraz ustawowo wolne od pracy .  

 

2.3. Harmonogramy odbioru powinny być sporządzone zgodnie z następującymi 

wytycznymi: 
a) odbiór odpadów komunalnych zmieszanych, który odbywa się w cyklu 

dwutygodniowym, powinien przypadać w ten sam dzień tygodnia; 

b) odbiór odpadów segregowanych, które odbierane są raz lub dwa razy w miesiącu 

powinien przypadać w ten sam dzień miesiąca (np. każdy trzeci piątek miesiąca); 

c) w przypadku gdy ustalony dzień tygodnia lub miesiąca dla odbioru odpadów 

przypada w dniu dodatkowo wolnym od pracy oraz  dzień ustawowo wolny od 

pracy, Wykonawca zapewni odbiór odpadów w następnym dniu nie będącym 

dniem wolnym od pracy; 

d) odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon i zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego w postaci tzw. „wystawki” powinien przypadać 

raz na pół roku, w cyklu wiosna i jesień; 

e) zadaniem Wykonawcy jest sporządzenie harmonogramów zapewniających 

regularność i powtarzalność odbierania odpadów; 

f) harmonogramy powinny być sporządzone w sposób jasny, przejrzysty, czytelny 

dla mieszkańców oraz wskazywać na daty odbierania poszczególnych rodzajów 

odpadów. 

 

2.4. Harmonogramy co do treści i formy wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Zamawiający po akceptacji harmonogramów będzie publikował na stronie 

internetowej: www.turawa.pl, tablicach ogłoszeń, a Wykonawca w formie 

wydruków, będzie zobowiązany przekazać właścicielom nieruchomości podczas 

pierwszego odbioru odpadów na okres od dnia obowiązywania umowy do końca 

grudnia 2020 r i podczas ostatnich odbiorów w roku 2020 na okres od 1 stycznia do 

końca kwietnia 2021 r. 

 

2.5. Na 2020 rok, harmonogram odbioru odpadów komunalnych Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia podpisania 

umowy,  a mieszkańcom 7 dni od dnia podpisania umowy. 

 

http://www.turawa.pl/
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2.6. Na 2021 rok, harmonogram odbioru odpadów komunalnych Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie do końca listopada 2020,  a 

mieszkańcom najpóźniej do końca grudnia 2020 roku.  

 

3. Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą  

zamówieniem. Informacje wymagane od Wykonawcy (sprawozdania, raporty) 

3.1. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu sprawozdań, 

zgodnych z art. 9n ust.1-3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, 

3.2. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym 

poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku 

wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz Rozporządzeniach Ministra Środowiska,  

3.3.Wykonawca zobowiązany jest do doręczania wraz ze sprawozdaniami, o których 

mowa w pkt. 1 wykazów nieruchomości, których właściciele zbierają odpady 

komunalne w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości  i porządku na 

terenie Gminy Turawa. 

3.4. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania 

Zamawiającemu informacji o niezgodnym z  Regulaminem utrzymania czystości  i 

porządku na terenie Gminy Turawa gromadzeniu odpadów, w szczególności ich 

mieszaniu lub przygotowaniu do odbierania w niewłaściwych pojemnikach  

w terminie do dnia 5 - go każdego miesiąca. 

Informacja powinna zawierać w szczególności: 

1) adres nieruchomości na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z 

Regulaminem utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Turawa; 

2) zdjęcia w postaci cyfrowej dowodzące, że odpady gromadzone są w sposób 

niezgodny z  Regulaminem utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy 

Turawa. Zdjęcia muszą zostać wykonane w taki sposób, aby nie budząc wątpliwości 

pozwalały na przypisanie pojemników do konkretnej nieruchomości; 

3) dane pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili fakt niezgodnego z 

Regulaminem utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Turawa zbierania 

odpadów komunalnych.  Informacje wymienione w pkt. 3.4 są niezbędne 

Zamawiającemu w celu  zastosowania wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi określonej w Uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.  

3.5.Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania 

odpadów oraz raportów miesięcznych zawierających informacje o: ilości odebranych 

odpadów zmieszanych, ilości odebranych odpadów selektywnie zebranych z 

wyszczególnieniem poszczególnych frakcji odpadów oraz sposobie ich 

zagospodarowania. 

3.6.Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu wykazu 

nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne z podziałem na 

poszczególne frakcje. 

3.7.Raporty muszą być przekazywane w formie pisemnej i elektronicznej – uzgodnionej z 

Zamawiającym. 

3.8.Raport jest podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę. 
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3.9. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości 

na których zamieszkują mieszkańcy, na których powstały odpady, a nie zostały ujęte 

w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego. 

3.10.  Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do programu/narzędzia 

informatycznego służącego do zarządzania systemem gospodarki odpadami 

komunalnymi, umożliwiającego przekazywanie raportów oraz informacji o 

niezgodnym z Regulaminem utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy 

Turawa zbieraniu odpadów komunalnych. Wykonawca umożliwi na żądanie 

Zamawiającego wgląd do systemu monitorującego GPS posiadanego przez 

Wykonawcę. 

3.11.  Informacje o których mowa w pkt. 3 i 4 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 

drogą elektroniczną na adres wskazany w umowie przez Zamawiającego. 

3.12.   Wykonawca zobowiązany jest do wyjaśniania i realizacji reklamacji - w przeciągu 

48 godzin od otrzymania zawiadomienia fax-em. lub e-mail od Zamawiającego. 

Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić – drogą elektroniczną na 

adres mailowy wskazany przez Zamawiającego. 

3.13. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco informacji o każdym 

przypadku braku możliwości odebrania odpadów z danej nieruchomości z winy 

właściciela nieruchomości np. brak wystawionego pojemnika.  

3.14. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania podczas trwania umowy przepisów 

prawnych, a w szczególności: 

a) Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktami 

wykonawczymi, 

b) Ustawy o odpadach oraz aktami wykonawczymi, 

c) Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz aktami wykonawczymi, 

d) Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz aktami 

wykonawczymi, 

e) Ustawy o bateriach i akumulatorach oraz aktami wykonawczymi, 

f) Ustawy o ochronie danych osobowych, 

g) Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wykonania „Planu 

gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z 

uwzględnieniem lat 2023-2026” oraz jej zmianami, 

h) Obowiązującymi w czasie trwania umowy każdorazowym Regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa, Uchwałą w 

sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

i) Dyrektywy Ramowej UE w sprawie odpadów 2008/98/WE.  

 

 


